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Erwin Coppejans (44) uit Sint-
Truiden, nonkel van Liverpool-
doelman Simon Mignolet, lijdt
sinds 2007 aan de dodelijke ze-
nuwspierziekte ALS. “Zijn li-
chaam valt volledig uit: de stekker
wordt eruit getrokken”, vertelt
zijn vrouw Heidi Stippelmans.
“Zijn geest blijft werken. Hij heeft
een jonge actieve geest met heel
veel dromen en wensen, in een oud
lichaam dat niets meer kan. Com-
municeren met de buitenwereld is
heel moeilijk geworden, zelfs met 
spraakcomputer.” En dat is wat
de ALS Liga België wil verduide-
lijken met de spot. Een kind ver-
drinkt in een zwembad. ALS-pa-
tiënt Erwin zit aan de kant van het
zwembad in zijn rolstoel: heel be-
wust van het gebeuren, maar hij 
kan niets doen. VRT weigert de vi-
deo uit te zenden, wegens te ont-
hutsend. 

Eigen kinderen
“Heel spijtig. Voor ons is dat film-
pje alledaagse realiteit: dat is de 
angst waarmee Erwin elke dag ge-
confronteerd wordt”, reageert 
Heidi. “Dat is de onmacht die hij
voortdurend voelt bij onze eigen
kinderen. Als hij zijn dochters ziet
oversteken op straat, dan is er die
angst dat er iets zou gebeuren. Dat
hij moet toekijken en zelfs niet
meer kan roepen. Dat is ook de 
reden waarom hij gestopt is met
zijn job als LO-leerkracht. Na de 
zwemles kon hij zijn eigen kousen
niet meer aandoen. Hij wilde het 
risico niet nemen dat een van zijn
leerlingen zou verdrinken en dat
hij niets meer kon doen. Het was
voor hem ontzettend zwaar dat hij
als dertiger, die altijd heel sportief
was, zijn actieve carrière moest 
stopzetten. Toen hij hoorde wat
het onderwerp van de spot was,
wilde hij meteen meewerken.”
   

Te pijnlijk
De spot werd gemaakt naar aan-

leiding van de Wereld ALS-dag,
die vrijdag plaatsvindt. “We had-
den een week lang gratis zendtijd 
op VRT gewonnen”, zegt Evy Re-
viers, CEO van de ALS Liga.
“Normaal zou de spot maandag 
in de ether gaan, maar er werd 
niets uitgezonden. Ze vinden het 
niet verantwoord dat er een kindje
aan het verdrinken is in de spot.
De hoofdfocus ligt nochtans niet 
op het kind, wél op Erwin die in
zijn rolstoel zit. Je ziet aan zijn ge-
zicht dat hij bang is, maar dat hij
niets kan doen. Dat is het gevoel 
dat we bij de kijker willen creëren:
op niets kunnen reageren, zelfs 
niet op iets dat levensbedreigend
is. VRT vindt dat het te pijnlijk is
voor ouders die zoiets meege-
maakt hebben. Campagnes van

andere organisaties bevatten 
nochtans ook schokkende beel-
den: een kind dat door de voorruit
vliegt omdat het geen gordel
draagt, bijvoorbeeld. Die beelden
werden wél vertoond. VRT heeft 
het recht niet om te beslissen dat
onze video te hard is. Het is niet te
onthutsend: dit is harde realiteit.”

Duidelijk signaal
“Dat VRT de spot niet wil uitzen-
den, is voor Erwin een enorme te-
leurstelling”, zegt Heidi. “We be-
grijpen dat dit confronterend kan
zijn voor de buitenwereld, maar in
het journaal op VRT en andere
zenders komen beelden die veel
choquerender zijn. VRT heeft de 
keuze gemaakt. Wij hebben de

keuze niet: wij zitten altijd in die
situatie. Vanaf het moment dat 
Erwin twaalf jaar geleden de diag-
nose kreeg. Hij als jonge dertiger,
ik hoogzwanger. De prof zei dat 
hij nog maar drie jaar te leven had.
Intussen zijn we twaalf jaar ver-
der. Heel weinig ALS-patiënten 
hebben nog de kracht en de moed
om een duidelijk signaal te geven.
Erwin wel: hij is mentaal heel
sterk. Hij kan dit naast zich neer-
leggen, maar voor andere patiën-
ten is het weer maar eens het sig-
naal dat ze in de steek gelaten wor-
den. Gelukkig heeft de weigering 
van VRT het omgekeerde effect.
Mensen zijn de spot massaal aan 
het delen op de sociale media,
waardoor we nog veel meer volk
kunnen bereiken.”

Hanne DE BELIE

VRT weigert spot met Truiense 
ALS-patiënt wegens “te hard”
SINT-TRUIDEN - VRT weigert om 
een spot van de ALS Liga uit te 
zenden wegens “te hard”. In de 
video ziet de Truiense ALS-patiënt 
Erwin Coppejans een kind 
verdrinken. “Hij zit gevangen in 
zijn eigen lichaam en kan niet 
reageren: voor ons is dat 
alledaagse realiteit”, reageert zijn 
vrouw Heidi Stippelmans.

Twaalf jaar geleden kreeg Erwin Coppejans de diagnose van ALS. “Hij als jonge dertiger, ik was toen hoog-
zwanger. De prof zei dat hij nog maar drie jaar te leven had”, zegt zijn vrouw Heidi Stippelmans.  FOTO SVEN DILLEN

XVRT: “Te choquerend”
HASSELT - “Een spot niet 
uitzenden doen we heel zelden, 
maar naar ons aanvoelen zijn 
deze beelden te choquerend om 
onaangekondigd tussen twee 
programma’s door uit te zenden”, 
reageert Hans Van Goethem, 
woordvoerder van VRT. “In het 
journaal of in andere program-
ma’s kan je zoiets kaderen en 
verder duiden. We zijn nog in 

dialoog gegaan met de ALS Liga. 
We begrijpen dat ze een krachtig 
signaal willen geven, maar we 
hebben besloten om de spot niet 
op deze manier uit te zenden. In 
het verleden zijn er misschien 
andere beslissingen genomen. 
Vandaag gaan we breder in 
dialoog met ons publiek. Naar 
ons aanvoelen past dit niet in ons 
huidig zendschema.” (hdb)

In de spot van de ALS Liga verdrinkt een kind in een zwembad. Erwin zit 
aan de kant in zijn rolstoel, maar kan niets doen. FOTO ALS LIGA

Honderden 
geïnteresseerden 
melden zich voor 
sekslaboratorium

MAASTRICHT - Universiteit 
Maastricht lanceerde een 
oproep voor koppels die in 
een labo seks willen hebben 
voor de wetenschap. “Het 
loopt storm. We hebben al 
honderden aanmeldingen 
binnen”, zegt de Hasseltse 
Marieke Dewitte, assistent-
hoogleraar psychologie aan 
de Universiteit Maastricht.

De Hasseltse onderzoekster 
Marieke Dewitte deed een 
oproep voor koppels om zich 
aan te melden voor een 
‘co-seks-onderzoek’: een 
onderzoek naar seksuele 
opwinding bij koppels in een 
lab. De Universiteit Maastricht 
is de eerste universiteit ter 
wereld waar in een lab 
onderzoek wordt gedaan naar 
zowel de fysieke reactie als de 
subjectieve beleving van 
seksuele opwinding bij stelle-
tjes. Doel van het onderzoek is 
na te gaan hoe partners 
onderling hun opwinding op 
elkaar afstemmen. De fysieke 
reacties worden met speciaal 
daarvoor ontworpen apparatuur 
gemeten, een tamponachtig 
meetinstrument dat de proef-
persoon zelf inbrengt in de 
vagina en een soort elastiek dat 
de omtrek van de penis meet. 
De koppels krijgen 50 euro voor 
hun deelname aan het experi-
ment. Bij interesse om deel te 
nemen aan het co-seksexperi-
ment aan de UM, kan nog altijd 
contact worden opgenomen 
met Marieke Dewitte via
marieke.dewitte@maastricht-
university.nl.

Osteopaat veroordeeld 
voor dood van 14-jarig 
meisje
BEERSEL - Christopher R., een 
57-jarige osteopaat uit Beersel, 
is door de Brusselse correctio-
nele rechtbank veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van twee 
jaar met uitstel en een boete 
van 6.000 euro. De man werd 
schuldig bevonden aan de 
onwettige uitoefening van de 
geneeskunde en onopzettelijke 
doodslag op de 14-jarige Liana 
V. Zij overleed in 2015 in het 
Universitair Ziekenhuis Gent 
aan tuberculose. 
Het meisje was eerder onder-
zocht door een huisarts. Die 
had antibiotica voorgeschreven, 
maar haar pleegouders hadden 
vervolgens R. geconsulteerd. 
Hij had het over asbestbesmet-
ting, depressie en verminderde 
immuniteit en schreef homeo-
pathische middelen voor. Zelfs 
toen de toestand van het meisje
achteruitging, bleef R. bij zijn 
alternatieve behandelingen. 
Volgens de rechtbank is de 
man door die onwettige 
uitoefening van geneeskunde 
schuldig aan de dood van Liana 
V. “De fysieke integriteit van 
het slachtoffer was daarbij 
ondergeschikt aan zijn pogin-
gen om mensen te overtuigen 
van zijn geneeswijze”, luidde 
het. (ycb, jvh, cel, pdv)


